
Ullerup Frivillige Brandværn fylder 75 år

Det skal fejres - ikke kun imellem os aktive brandfolk, men 
sammen med alle de mennesker, som hvert år så velvilligt 
støtter os, når vi på denne tid af året kommer rundt for at 
hverve støttemedlemmer.

Nu er det sådan, at brandværnet er et efterårsbarn, det 
blev nemlig stiftet d.23. nov. 1932
Vi har imidlertid valgt at fejre dagen, mens vi stadig har 
chance for godt vejr, nemlig lørdag d.25. aug. 2007
Det kommer til at foregå på sportspladsen i Ullerup. 
Se bare, hvad vi skal få dagen til at gå med.

Vi viser vore køretøjer frem, og demonstrere, hvordan vi bruger dem

Der vil om dagen kunne købes 

bidder af det svin vi steger.

Pølser øl og og vand vil blive udbudt til salg

Slå søm iVi skal lege mere med vand Hoppeborg

Om aftenen er der budt op til fælles spisning med 
efterfølgende dans i det dertil opstillede telt. (her må
forventes en mindre brugerbetaling, da maden er 
inkluderet,)   

Crying Time
- usædvanlig alsidig og professionel kvartet

Svedig danse-musik med gang-i-den fra start til slut. 
Crying Time forstår at fylde et dansegulv med sit afvekslende og festlige 
repertoire: Nyt og gammelt, dansk og udenlandsk, fra 50’ernes Elvis P til det 
nye årtusinds Tim C - RnR, jive, soul, rock, country og pop.

Fin og stemningsfuld diner-musik med violinen i centrum. 
Særdeles alsidigt repertoire: Fra lettere klassisk og zigeunermusik - over 
nordiske
viser og internationale evergreens og swingjazz - til blød romantisk pop. 
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l.a. billeder fra vore udrykninger og 
aktiviteter.

Fiskedam

Vi vil ståpå
hovedet for at alle skal fåen god dag

Temaet bliver vand

Børnene skal 

lege med skum

Om dagen

Om aftenen

Vi har hyret et firemandsorkester til at 
spille for os, så vi kan komme i den rette 
stemning under festen

Alle er velkomne. I dagtimerne er 
der fri adgang. Om aftenen er det 
kun for de voksne, og hér kræves 
tilmelding og en mindre betaling for 
at deltage i festen.
Se mere om dette og få mere info 
på opslag på brandstationen, i 
skoler, sfo, børnehaver og hos de 
lokale handlende. Eller på UFBR.dk 
når tiden nærmer sig.

Vi finder noget gammelt materiel, som vi 

viser frem.

Flere 
aktiviteter for 

både børn og 

voksne

Ikke gadefodbold – men gadevandkamp 

( hvilket hold sprøjter tønden længst )

(Se senere på opslag hvor og hvornår man tilmelder hold)


